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Predlog spremembe 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je Evropska unija oblikovala 
primerne zakonodajne in proračunske 
instrumente za zagotavljanje dodatne 
podpore delavcem, ki so jih prizadele 
posledice velikih strukturnih sprememb v 
svetovnih trgovinskih tokovih, ter za 
pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg 
dela,

A. ker je Evropska unija oblikovala 
zakonodajne in proračunske instrumente za 
zagotavljanje dodatne podpore delavcem, 
ki so postali presežni zaradi strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi 
na trg dela,

Or. en

Predlog spremembe 2
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. zadevne institucije poziva, naj naredijo 
vse potrebno za izboljšanje postopkovnih 
in proračunskih ureditev, da bi pospešile 
uporabo sredstev iz sklada; v tem smislu 
ceni izboljšani postopek, ki ga je uvedla 
Komisija na zahtevo Evropskega 
parlamenta za pospešitev dodeljevanja 
nepovratnih sredstev, katerega namen je 
predstavitev ocene Komisije o 
utemeljenosti vloge ESPG skupaj s 
predlogom za uporabo sredstev iz sklada 
proračunskemu organu; upa, da bodo 
nadaljnje izboljšave v postopku dosežene v 
okviru prihodnjih pregledov ESPG in da 
bodo dosežene večja učinkovitost, 
preglednost in prepoznavnost sklada;

1. zadevne institucije poziva, naj naredijo 
vse potrebno za izboljšanje postopkovnih 
in proračunskih ureditev, da bi pospešile 
uporabo sredstev iz sklada; v tem smislu 
ceni izboljšani postopek, ki ga je uvedla 
Komisija na zahtevo Evropskega 
parlamenta za pospešitev dodeljevanja 
nepovratnih sredstev, katerega namen je 
predstavitev ocene Komisije o 
utemeljenosti vloge ESPG skupaj s 
predlogom za uporabo sredstev iz sklada 
proračunskemu organu; upa, da bodo 
nadaljnje izboljšave v postopku dosežene v 
okviru prihodnjih pregledov ESPG in da 
bodo dosežene večja učinkovitost, 
preglednost in prepoznavnost sklada;
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vendar je seznanjen z dolgim 
ocenjevalnim obdobjem za to posebno 
vlogo za uporabo sredstev iz ESPG za 
Renault s.a.s. in sedem njegovih 
dobaviteljev; ugotavlja, da je ta posebna 
vloga imela najdaljše ocenjevalno obdobje 
od vseh vlog za ESPG vse od njegove 
ustanovitve leta 2007;

Or. en

Predlog spremembe 3
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da je ta zamuda škodila 
nekaterim delavcem, ki niso sodelovali pri 
ukrepih, financiranih iz ESPG, in so se 
raje odločili za sheme predčasnega 
upokojevanja, in pokojninski prejemki 
katerih so bili spremenjeni zaradi 
pokojninske reforme, ki je postala med 
tem časom veljavna; meni, da bi morala 
Komisija po tej spremembi pravnega 
okolja zahtevati, da se tem delavcem 
ponudi možnost sodelovanja pri ukrepih 
ESPG;

Or. en

Predlog spremembe 4
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. ugotavlja, da so zaradi zamude med 
izvajanjem ukrepov, namenjenih 
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odpuščenim delavcem, in potrditvijo 
zahteve ESPG s strani Komisije, že na 
voljo prvi rezultati o učinkovitosti teh 
ukrepov; obžaluje nizko stopnjo uspeha in 
poziva k strožji oceni in večjemu 
komisijskemu vodenju pri zagotavljanju 
tega, da se ponujena usposabljanja 
ujemajo z lokalnimi gospodarskimi trendi;

Or. en

Predlog spremembe 5
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da so institucije zavezane 
zagotoviti nemoten in hiter potek postopka 
za sprejetje sklepov o uporabi sredstev 
ESPG, ki zagotavlja enkratno in časovno 
omejeno individualno podporo za delavce, 
ki so postali presežni zaradi globalizacije 
ter finančne in gospodarske krize; poudarja 
vlogo, ki jo ima lahko ESPG pri ponovnem 
vključevanju presežnih delavcev na trg 
dela;

2. opozarja, da so institucije zavezane 
zagotoviti nemoten in hiter potek postopka 
za sprejetje sklepov o uporabi sredstev 
ESPG, ki zagotavlja enkratno in časovno 
omejeno individualno podporo za delavce, 
ki so postali presežni zaradi globalizacije 
ter finančne in gospodarske krize; poudarja 
vlogo, ki jo ima lahko ESPG pri ponovnem 
vključevanju presežnih delavcev, zlasti 
najbolj ogroženih in najmanj 
kvalificiranih, na trg dela;

Or. lt

Predlog spremembe 6
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba v skladu s 
členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da se 
s sredstvi tega sklada podpira ponovno 

3. poudarja, da bi bilo treba v skladu s 
členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da se 
s sredstvi tega sklada podpira ponovno 
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vključevanje posameznih presežnih 
delavcev v proces zaposlovanja; poudarja 
še, da bi morali ukrepi, financirani iz 
ESPG, voditi do dolgoročnih zaposlitev; 
poudarja, da pomoč iz sklada ne sme 
nadomestiti ukrepov, za katere so 
odgovorna podjetja na podlagi nacionalne 
zakonodaje ali kolektivnih pogodb, pa tudi 
ne ukrepov za prestrukturiranje podjetij 
oziroma sektorjev;

vključevanje posameznih presežnih 
delavcev v proces zaposlovanja; poudarja 
še, da bi se morali iz ESPG sofinancirati le 
aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do 
dolgoročnih zaposlitev; poudarja, da 
pomoč iz sklada ne sme nadomestiti 
ukrepov, za katere so odgovorna podjetja 
na podlagi nacionalne zakonodaje ali 
kolektivnih pogodb, pa tudi ne ukrepov za 
prestrukturiranje podjetij oziroma 
sektorjev;

Or. lt

Predlog spremembe 7
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so med informacijami o 
usklajenem svežnju prilagojenih storitev, 
za katere je predvideno financiranje iz 
ESPG, tudi informacije o njihovem 
dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz 
strukturnih skladov; ponovno poziva 
Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi 
tudi primerjalno oceno teh podatkov;

4. ugotavlja, da so med informacijami o 
usklajenem svežnju prilagojenih storitev, 
za katere je predvideno financiranje iz 
ESPG, tudi informacije o njihovem 
dopolnjevanju in usklajevanju z ukrepi, ki 
se financirajo iz strukturnih skladov; 
ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna 
poročila vključi tudi primerjalno oceno teh 
podatkov;

Or. lt

Predlog spremembe 8
Estelle Grelier, Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da se Renault trenutno 
zateka k začasnim delavcem in obžaluje, 
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da bi ESPG multinacionalnim družbam 
lahko ponudil spodbudo za to, da 
nadomestijo svojo pogodbeno delovno silo 
z bolj prilagodljivo in negotovo; meni, da 
je treba to vprašanje obravnavati med 
prihodnjo revizijo uredbe o ESPG;

Or. en

Predlog spremembe 9
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja predlagano povečanje
sredstev v proračunski vrstici ESPG 
04.05.01 za 50.000.000 EUR s spremembo 
proračuna št. 2/2011, ki bo uporabljeno za 
kritje zneska, potrebnega za to vlogo;

6. je seznanjen s predlaganim povečanjem
sredstev v proračunski vrstici ESPG 
04.05.01 za 50.000.000 EUR s spremembo 
proračuna št. 2/2011, ki bo uporabljeno za 
kritje zneska, potrebnega za to vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 10
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da morajo države članice v 
skladu s členom 6(5) Uredbe (ES) št. 
1927/2006 poskrbeti, da so potrebni 
mehanizmi vzpostavljeni, da bi preprečili 
podvajanje financiranja iz finančnih 
instrumentov EU;

Or. lt
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